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De Cyclus staat voor een heldere en krachtige visie op het leven. Het beschrijft het natuurlijke en cyclische proces

van alles wat is en leeft in 12 fasen. Het uitgangspunt is dat we op ieder moment verlangens in ons dragen en dat

het vervullen van deze verlangens ons het grooste gevoel van geluk brengt.   De fasen van de Cyclus leiden van

verlangen naar verwezenlijking en laten zien wat er nodig is om onze hartenwensen te realiseren. Het maakt ons

bewust van de kwaliteiten die we hierbij in kunnen zetten en van de valkuilen die we onderweg kunnen

tegenkomen. Door te begrijpen wat er nodig is om je verlangens in vervulling te brengen én welke valkuilen je

onderweg kan tegenkomen, kun je de stappen veel bewuster en met meer vertrouwen doorlopen. Het model

biedt daarmee een belangrijk instrument voor persoonlijke effectiviteit. Het leert ons nieuwe manieren van zien

en leven, waardoor wij onszelf en de wereld om ons heen beter begrijpen. De zienswijze is gebaseerd op de

essenties van zowel Westerse als Oosterse levensfilosofieën. 
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www.zelfbewustacademy.nl



Fase erkenning

We hebben allemaal behoefte aan erkenning voor wie we zijn en wat we doen, een behoefte om gezien,

gehoord en gewaardeerd te worden. In deze fase van de Cyclus gaat het er vooral om dat je eerlijk kijkt naar

jezelf en naar de resultaten die je de afgelopen periode gecreëerd hebt. Welk resultaat heb je bereikt? Wat

heeft gewerkt? Wat niet?  

Valkuil: (ver)oordelen en kijken naar wat ontbreekt         |         Kwaliteit:  leergierigheid 

K W A D R A N T  E R K E N N E N

Fase waarderen 

Waarderen is je bewust zijn van de mensen, dingen en situaties in ons leven en daar

dankbaar voor zijn. We hebben de neiging te leven in het verleden en in de toekomst.

Dankbaarheid laat je inzien wat je in het hier en nu hebt. En om daarvan te genieten en je

erover te verwonderen. Op het moment dat je bewust dankbaar bent, zie je hoeveel

goede dingen je in je leven hebt. Het creeert ook ruimte voor vreugde en verbinding met

anderen.  

Valkuil: overschatten en identificeren met bezit                |         Kwaliteit: compassie  

Fase ontspannen

In onze westerse cultuur zijn we gewend om maar door te gaan, in de actie te zijn. Ontspannen gaat

over stil staan en voelen en ruimte bieden aan wat er is. Ontspannen is letterlijk ontfocussen,

loslaten van fysieke spanning. Doel is ervaren wat er in je lijf is. Als je een periode hard gewerkt

hebt, dan bouwt er onbewust spanning en emotie op, die je weer mag loslaten.  

Valkuil: vasthouden en letterlijk overspanne                         |         Kwaliteit: geduld  

K W A D R A N T   O N T D O E N

Het kwadrant ontdoen gaat over stil worden, zodat er ruimte komt

voor nieuwe inzichten. 

Fase openen

Het begint met je open te stellen. Je focust je aandacht niet (langer) op

specifieke doelen maar opent je geest. Daarmee creëer je ruimte voor het

gewaar worden van innerlijke signalen en de betekenis van gebeurtenissen die

in je leven plaatsvinden. Wat je hier mag stoppen zijn je actieve denkprocessen

zoals plannen, analyseren en conceptualiseren.  

Valkuil: focus houden en gericht blijven op een doel           |         Kwaliteit:  ontvankelijkheid

Fase overgave

Als je je hebt opengesteld, kun je gaan accepteren dat je levenssituatie op dit moment is zoals die is.  Ook al zie je niet direct

hoe en waarom. Wat is is en het is goed.  In deze fase laat je alle oordelen en verwachtingen los, ook als het op dit moment

niet gaat zoals je graag zou willen. Wat we ook loslaten is elke vorm van controle. We nemen afstand van onze bestaande

zienswijzen, conditioneringen en ingesleten patronen en laten los wat we denken te weten. 

Valkuil: controle proberen te houden                                             |         Kwaliteit:  vertrouwen

Fase ontvangen

Als je je volledig openstelt en overgeeft aan de situatie zoals die is, dan wordt het mogelijk om informatie van het

universum te ontvangen, waar je anders geen toegang toe hebt. Deze informatie dient zich aan als een intuïtief gevoel.

Intuïtie betekent in tune met je ziel. Deze informatie, die je als boodschappen zou kunnen beschouwen, omvat

aanwijzingen die ons ondersteunen om vastgeroeste denkpatronen los te laten en je bewustzijn te vergroten.

Valkuil:  de informatie analyseren  of  conceptualiseren   |         Kwaliteit:  onbevangenheid



Fase ontvangen

Als we het geduld opbrengen om lang genoeg in een open en ontvankelijke staat te zijn, dienen zich

plotselinge flitsen van helderheid aan, die ook wel aha-erlebnissen of eureka-momenten worden

genoemd. We belanden spontaan op een hoger niveau van bewustzijn en worden vele nieuwe

inzichten rijker.  

Valkuil: afsluiten (uit angst)                   |         Kwaliteit:  nieuwsgierigheid

K W A D R A N T   Z I J N

Fase verlangen 

De kernvraag is in deze fase is: ben je bereid om te luisteren naar je verlangens? We

hebben de neiging om onze verlangens te ontkennen, verdoven of onderdrukken. Dit

voelt als ‘veilig’. Als we onze verlangens niet volgen, dan blijft namelijk alles bij het oude

vertrouwde en beperken we het risico op falen.

Valkuil: 'verlangen' verwarren met 'willen'                 |         Kwaliteit: eerlijkheid 

Fase verbeelden

Deze fase is nauw verbonden met de vorige fase, verlangen. Wanneer we verbonden zijn met ons

verlangen, ontstaat spontaan een innerlijk beeld van de gewenste toekomst. Je

verbeeldingskracht maakt het mogelijk om dit beeld in detail vorm te geven, waardoor het zich kan

ontwikkelen tot een persoonlijke visie voor de toekomst.

Valkuil: fantaseren                                        |         Kwaliteit: voorstellingsvermogen 

K W A D R A N T   D O E N

Fase focussen

Focussen is het vertalen van je verlangen naar concrete doelen. In tegenstelling tot andere fasen is het hier juist

ondersteunend om naar je hoofd te gaan. Je hoofd is namelijk zeer geschikt om een plan te maken en te prioriteren. Van

belang is alleen dat je op gezette tijden weer even met je aandacht naar je verlangen te gaan. Tip: hang je tekening van

je verlangen op een zichtbare plek 

Valkuil: teveel bezig zijn met afleidinde zaken                          |         Kwaliteit:  doelgerichtheid

Fase doen

Doen is in actie komen om je doel te bereiken. Je vertoont dat gedrag dat noodzakelijk is om je verlangen te verwezenlijken.

Tip: is het een verlangen dat op langere termijn verwezenlijkt wordt? Beloon jezelf dan regelmatig als je het gewenste

gedrag vertoont!   

Valkuil: toegeven aan angsten of omstandigheden               |         Kwaliteit:  moed

Fase doorzetten

Weerstand komt als je dichterbij je doel komt. In de eerste plaats

komt intern je reptielenbrein in opstand, want je bent aan het

veranderen. En waarschijnlijk komt ook vanuit je omgeving weerstand

(mogelijk betekent het ook voor hen een verandering?). Juist dan

vraagt het doorzetten. Houdt voor ogen dat je aan de hoeveelheid

weerstand kunt merken dat je juist dichter bij je doel komt. 

Valkuil:  toegeven aan wensen of verwachtingen van anderen

Kwaliteit:  doorzettingsvermogen


